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รายงานการประเมินตนเอง (ร^) 
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ต ัวบ ่งช ี้ 2 .2 เงินสนับสนุนงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบ่งซ้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งซ้ี {เจจัยนำเข้า
การเก็บข้อมูล ตัวตั้งเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

ตัวหารเป็น ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

คำอธิบายตัวบ่งชี้
{เจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ 
ท ี่ได ้ร ับ จากภายน อกสถาบ ัน เพ ื่อสน ับสน ุน การทำว ิจ ัยห ร ืองาน สร ้างสรรค ์อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ตาม 
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ 
สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการคำนวณ

^ ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยคะแนนทีได้- ---------------------- ;— -—  — — ไ— บั ^  ะ------ 1— - — --------------------------จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทํงหมดของสถาบัน

ที่มาของคะแนนระดับคณะและวิทยาลัย 
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณจำนวนเงินของข้อเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน 
อาจารย์ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนเงินสนับสนฺนงานวิจัยๆ , , ๐ 5*,’ จำนวนอาจารยํประจาและนักวิจัย

แปลงจำนวนเงินที่คำนวณไดในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก X 5คะแนนทเด - จำนวนเงินสนับสนุนงาบวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดำเนินงาน
หน่วยงาน ผลประเมิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5
รวม

ผลการคำนวณ

คะแนนที่ได้ = 5
1

5

การประเมินตนเอง ะ การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน □ บรรลุ 

□ ไม่บรรลุ

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

&อเ 2.2 - 01 สรุปงบประมาณโครงการวิจัยทุนภายในและทุนภายนอกสำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2562
801 2.2 - 02 สรุปโครงการวิจัยทุนภายในและทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สรุปโครงการวิจัย (ทุนภายใน + ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับลนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ข้อมูลตรวจสอบ ๓ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562)

จำนวน
อาจารย์ท้ังหมด

เกณฑ์ประเมิน 
เต็ม ร/คน

ทุนใน ทุนนอก จำนวนเงินทุนต่อ 
อาจารย์ 1 คน

ผลรวมคะแนน
คณะ จำนวน

โครงการ
จำนวนเงินทุน จำนวน

โครงการ
จำนวนเงินทุน รวมจำนวนเงินทุน ประกันคุณภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (4ฬ6^(7) (7ฬ1^(8) ( 8 1 x 5 / ( 2 ) ^ ( 9 )

ครุศาสตร์ 77 25,000 10 1,022,850 2 330,110 1,352,960 17,570.91 4
มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 135 25,000 5 462,000 3 1,560,880 2,022,880 14,984.30 3.00

วิทยาการจัดการ 79 25,000 1 120,000 4 540,000 660,000 8,354.43 1.67

วิทยาลัยการดนตรี 39 25,000 4 540,850 6 1,155,055 1,695,905 43,484.74 8.70

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 25,000 0 0 1 75,055 75,055 75,055 15

** กรณีคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นสามส่วน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ จึงไม่สามารถใช้ผลรวมยอดเงินท้ังคณะเพ่ือคิดคะแนนได้โดยมีรายละเอียดดังน้ี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 43 50,000 1 150,000 1 300,000 450,000 10,465.12 1.05

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 128 60,000 7 836,390 10 1,665,310 2,501,700 19,544.53 2.45

วิทย์ฯ ครุศาสตร์ 27 25,000 2 112,400 0 0 112,400 4,163 0.83
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

198 10 1,098,790 11 1,965,310 3,064,100

ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะวิทย์ฯ ท้ัง 3 ส่วน 1.05+2.45+0.83/3 1.44
รวม 529 30 3,244,490 27 5,626,410 8,870,900
**คะแนนประกันท่ีเกิน 5 จะถูกปรับคะแนนลงเหลือ 5

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562)* ไม่นับคนลาเรียน



สรุปโครงการวิจัยทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลำดับ รายข่ือผู้รับทุนวิจัย ข่ือโครงการ หน่วยงาน สาขา งบประมาณ หมายเหตุ

ทุนภายนอก (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2562
1 นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพ่ือส่งเสริมอํตลักษณ์และ 

พัฒนาการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมอำเภอลู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 75,055.00 ผู้ร่วมโครงการ (596) อ.ปิทมา 

เป็นหัวหน้าโครงการ

รวม 75,055.00


